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• เป็นมะเร็ งที่ป้องกันได้  หากตรวจพบใน
ระยะแรก จะมีโอกาสหายสูงถึง 98%

• เกิดจากการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนแพปพิลโลมา 
(Human Papilloma Virus, HPV) 

• การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถ
ตรวจพบความผิดปกติได้ในเบื้องต้น น าไปสู่
การรักษาอย่างเหมาะสม ช่วยสนับสนุนการ
ควบคุมและป้องกันการเกิดเป็นมะเร็งปาก
มดลูก

มะเร็งปากมดลูก

• ปัจจุบันมีหลายประเทศก าหนดวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกด้วย HPV DNA test เป็นแผนระดับชาติ เช่น 
เนเธอร์แลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และอีกหลาย
ประเทศอยู่ในกระบวนการน าร่อง 

• HPV DNA test เป็นเทคนิคทางด้านชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหา
สารพันธุกรรมของเชื้อ HPV สายพันธุ์ก่อมะเร็งบริเวณปาก
มดลูก
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4) การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA
(1) เห็นชอบให้การตรวจ HPV DNA test เพื่อคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (CA 

Cervix) เป็นบริการทดแทนการตรวจคัดกรองแบบดั้งเดิม (Pap smear) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของบริการตรวจคัดกรองและเป็นไปตาม Guideline ฉบับปรับปรุง 
กันยายน 2561 ของราชวิทยาลัยฯ
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1) กระทรวงสาธารณสุข มอบให้กรมการแพทย์ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบเป็น
หน่วยหลักในการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธิี HPV DNA ของกระทรวง
สาธารณสุข โดยให้หารือเป้าหมายการตรวจตามศักยภาพ และความพร้อมในการจัดบริการ 
ทั้งนี้ให้เร่งรัดด าเนินการโดยเร็ว

2) กรณีหน่วยบริการสังกัดอื่นๆที่มีศักยภาพสามารถด าเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ด้วยวิธี HPV DNA ได้ ทั้งนี้มาตรฐานการตรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน LA ที่สภาเทคนิค
การแพทยก์ าหนด หรือ MOPH/ISO ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ตรวจรับรอง

3) ยืนยันอัตราจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในอัตรา 
420 บาทต่อราย (ราคาชุดตรวจและชุดเก็บตัวอย่างชนิด 14 สายพันธุ์ที่ต่อรองได้ 320 บาท 
+ ค่าบริหารจัดการ 50 บาท + ค่าเก็บตัวอย่าง 50 บาท)



ระบบบริการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Testing

ใช Spatula ปลายมน/
แปรงเก็ บเย็ ็ อบ็ ปากมดล็ ก 

กล็ มเปาหมาย 
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หนวยเก็ บ/หนวยรวบรวม 

1 

พ็ ็ นท็ ็  2 

ชน็ ดต็ วอยาง 3 

ว็ ธ็ เก็ บต็ วอยาง 4 

การบ็ นท็ ก
ขอม็ ล 
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30-60 ป 

จ็ งหว็ ดท็ ็ รวมโครงการ 

เซลลเย็ ็ อบ็ ปากมดล็ กเก็ บร็ กษา
ในขวดน็ ำยาร็ กษาสภาพเซลล 

หนวยเก็ บ (รพ.สต/รพ.แมขาย) 
   - ระบบปกต็ + sticker

การบ็ นท็ ก Order เพ็ ็ อสงต็ วอยาง 

หนวยเก็ บบ็ นท็ กขอม็ ล+ผลลงในระบบขอม็ ล 43 แฟม 

หนวยรวบรวม (รพ.แมขาย) 
- บ็ นท็ ก/แกไข Order เพ็ ็ อสง
ต็ วอยาง HPV
- พ็ มพ barcode ต็ ดต็ วอยาง และ 
barcodeแปะกลองพ็ สด็  พรอม
จ็ ดเตร็ ยมต็ วอยางเพ็ ็ อนำสง 

6 
การขนสงต็ วอยาง  

ส็ ปดาหละ 1 คร็ ็ ง/จ็ งหว็ ด 

7.1.1 แกไข Order ใน
ระบบ และพ็ มพใบจาใหม

ถ็ กตอง

ไมถ็ กตอง

7.1.2 ร็ บเขาต็ วอยางและ
สแกน Barcode เขาระบบ

7.1 ตรวจสอบจำนวน
ต็ วอยางก็ บ ร.พ.เท็ ยบก็ บ 

Order

7 

7.2. สงต็ วอยางให
กรมว็ ทยฯ

8.1 แสกน Barcode 
เพ็ ็ อร็ บต็ วอยาง

8.2.1 แจงกล็ บหนวยเก็ บ

ไมถ็ กตอง

8.2. ตรวจสอบขอม็ ล
จากรห็ ส 13 หล็ ก

8.2.2 บ็ นท็ กการร็ บ
ต็ วอยางในระบบ

ถ็ กตอง

กรมว็ ทยาศาสตรการแพทย 
เบ็ กจายเด็ อนละ 1 คร็ ็ ง 

- บ็ นท็ กขอม็ ลใน
ระบบ e-claim
- Export เปน .ecl

Non HPV16, 18 

HPV 16,18 
หร็ อ Negative 

Liquid-based cytology (LBC) 

หนวยงานภายนอก 
(สถาบ็ นมะเร็ ง/สถาบ็ นพยาธ็ ว็ ทยา) 

รายงานผล รพ. 
รายงานผลกรมว็ ทยฯ 
รายงานผล สปสช. 

 } ? 

รายงานผล 
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การเบ็ ก
คาชดเชย 

8 การร็ บต็ วอยางเขาระบบ 

10 

E.mail
รายงานผล 
- หนวยเก็ บ

- หนวยรวบรวม
11 
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การเบิกจ่ายค่าบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA Testing

• รายได้ 370 บาทต่อตัวอย่าง 
• ศักยภาพการตรวจของสวส. 

3,000 ตัวอย่างต่อเดือน 
• ประมาณการรายได้ต่อปี 

13.3 ล้านบาทต่อปี 

*อ้างอิงจากจ านวนสตรีท่ีอยู่ในเกณฑ์การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเริ่มต้น 1.16 ล้านราย


